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Intekenformulier obligatielening UNA 
 

(s.v.p. in blokletters invullen)      Machtigingsnummer: …… 
 

Ondergetekende: 
Naam en voorletters   : ……………………………………………………………….. 
 
Adres     : ……………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats  : ………………… te ………………………………………… 
 
Telefoonnummer   : ……………………………………………………………….. 
 
E-mail     : ……………………………………………………………….. 
 
Verklaart hierbij: 

 Een overeenkomst te willen sluiten met voetbalvereniging UNA met het doel de 
vereniging in staat te stellen investeringen ten behoeve van renovatie van de kantine te 
realiseren en verklaart hierdoor in te tekenen voor een of meerdere certificaten 
obligatielening UNA. 
 

 Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het reglement obligatielening 
UNA zoals vermeld op bladzijde 2 van dit intekenformulier. 
 

 In te schrijven voor: ……….. (zegge: ………………………………) obligatie(s) van € 100. 
 
Na inlevering en acceptatie van de inschrijving door voetbalvereniging UNA zal het 
volstorten van de obligatielening tegen nominale waarde als volgt geschieden: 
 
Contante betaling   JA / NEE (doorhalen wat NIET van toepassing is) 
 
Indien geen contante betaling, door middel van een machtiging aan voetbalvereniging 
UNA om eenmalig het bedrag van de obligatie(s) van het hierna vermelde IBAN 
rekeningnummer af te schrijven middels automatische incasso: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Aldus ondertekend: 
 
Plaats: ……………………………………. Datum: …………………………………………… 
 
 
 
Handtekening: ………………………………………………………………… 
 
Het intekenformulier kan op diverse data in de UNA kantine door de aanvrager 
persoonlijk worden ingeleverd uitsluitend bij bestuursleden. Zie hiervoor de informatie 
op de website. 
 
Het bestuur van voetbalvereniging UNA zal vertrouwelijk met bovenstaande gegevens omgaan en na ontvangst 
van het bedrag uw obligatiebewijs met een uniek nummer aan u persoonlijk ter hand stellen. 

 
Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1 letter d Vrijstellingsregeling Wet op 
het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectusplichtig. De uitgifte van de obligatielening staat 
derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 
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REGLEMENT OBLIGATIELENING UNA 2016 - 2026 
 
Artikel 1 

a) Voor de renovatie van de kantine van voetbalvereniging UNA (hierna: de vereniging) verwerft de vereniging 
gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening. 

b) De omvang van de lening bedraagt minimaal € 70.000 en maximaal € 100.000. De nominale waarde van de 
obligatiebewijzen bedraagt € 100 per stuk. Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven. 

c) De obligatielening draagt een enkelvoudige interest van 2% per jaar. 
d) De obligatielening komt definitief tot stand indien het bestuur van de vereniging (hierna: het bestuur): 

- definitief besluit tot aanvang van de bouw; én 
- de opbrengst van de obligatielening toereikend is voor de financiering. 

e) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 1 januari 2016 middels het daarvoor beschikbare 
intekenformulier. Indien een deelnemer op meerdere stukken inschrijft besluit het bestuur bij over-intekening 
over toewijzing. 

f) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van de obligatielening vindt 
plaats tegen nominale waarde tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2016. De obligaties dienen volgestort te zijn 
binnen één maand na toewijzing, doch uiterlijk op 1 juli 2016. 

g) De nominale waarde van de obligatie(s) wordt contant voldaan bij de penningmeester van de vereniging of 
zal door middel van automatische incasso worden geïncasseerd per eerste dag van de maand(en) naar 
keuze: 1 februari 2016, 1 maart 2016, 1 april 2016, 1 mei 2016, 1 juni 2016 en/of 1 juli 2016. 

 
Artikel 2 

a) De obligatiebewijzen zijn aan toonder, voorzien van een doorlopende nummering en ondertekend door 
voorzitter, secretaris en penningmeester namens het bestuur. 

b) Door de vereniging wordt een register bijgehouden (hierna: het register) waarin op nummer de laatst 
bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd. 

c) De obligaties zijn overdraagbaar. Er rust geen verantwoordelijkheid op de obligatiehouder eventuele mutaties 
aan de vereniging kenbaar te maken. 

d) Indien een obligatie verloren is gegaan of beschadigd raakt, wordt uitsluitend aan de bij de vereniging 
geregistreerde obligatiehouder daarvoor door de vereniging tegen vergoeding van de kosten een duplicaat 
afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat verliest het oorspronkelijke obligatiebewijs zijn waarde. 

 
Artikel 3 

a) De vordering die deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar. 
b) Aflossing op de obligatielening aan toonder vindt plaats voor het eerst op of omstreeks  

1 juli 2017 en voor het laatst op of omstreeks 1 juli 2027, telkens door uitloting van 10% van de uitgegeven 
obligatiebewijzen. 

c) Uitloting vindt jaarlijks plaats omstreeks 1 juli onder toezicht van een notaris. 
d) De uitgelote obligatieleningen worden vermeld op de website van de vereniging. 
e) Aflossing van de uitgelote obligatie vindt plaats telkens binnen 1 maand na inlevering van het originele 

obligatiebewijs of het daarvoor in de plaats getreden duplicaat en wordt contant voldaan of op een door 
toonder aangegeven IBAN bankrekeningnummer. Van het feit van aflossing zal door het bestuur aantekening 
worden gemaakt in het in artikel 2 genoemde register. 

f) De vereniging heeft het recht om, uitsluitend tijdens een jaarlijkse uitlotingsprocedure, een hoger percentage 
dan 10% van de uitgegeven obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten. Een vervroegde uitloting en 
aflossing wordt door de vereniging voorafgaand aan de jaarlijkse uitloting bekend gemaakt via de website 
van de vereniging. 

g) Bij uitloting wordt de nominale waarde plus tijdens de looptijd opgebouwde rente aan de houders van 
uitgelote obligaties uitgekeerd. 

 
Artikel 4 

Indien een obligatiebewijs niet binnen 1 jaar na uitloting ter aflossing aan de vereniging is aangeboden, vervalt 
het recht op aflossing. 
 
Artikel 5 

Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging. 
 
 
Veldhoven, 22 december 2015. 
Bestuur UNA, 
 
 
 
Peter Smetsers   Eric Boesten   Rieks van den Berg 
(Voorzitter)   (Secretaris)   (Penningmeester) 


